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ПРІОРИТЕТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІННИЦЬКУ ОБЛАСТЬ 
 

Стаття присвячена дослідженню інвестиційного потенціалу регіону. Розглянуто основні 
інвестиційні пріоритети з точки зору депресивного характеру загальної економічної ситуації в країні, 
уточнені шляхи залучення інвестицій у Вінницьку область. 

 

Статья посвящена исследованию инвестиционного потенциала региона. Рассмотрены основные 
инвестиционные приоритеты с точки зрения депрессивного характера общей экономической 
ситуации в стране, уточнены пути привлечения инвестиций в Винницкую область. 

 

The article is devoted research of investment potential of region. Basic investment priorities are 
considered from point of the depressed character of general economic situation in a country, the ways of 
bringing in of investments are specified in the Vinnytsya region. 
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Протягом останніх років спостерігається збільшення обсягів іноземних 
інвестицій у розвиток регіонів України, зокрема Вінницького, що сприяє 
формуванню бюджету держави та покращенню соціального становища в 
країні.  

Актуальним питанням формування ефективної стратегії залучення 
інвестицій в економіку Подільського регіону і поліпшення його інвестиційного 
клімату присвячено праці О.В.Леонтюка, Г.О.Мазура, І.В.Олександренка та 
інших науковців, що досліджують регіональні аспекти протікання інвестиційних 
процесів. 

Вінницька область на сучасному етапі розвитку зіткнулася з проблемою 
інвестування у сільське господарство для його динамічного розвитку та 
створення нової промислової бази області.  

На даному етапі держава намагається створити цілісну програму соціально-
економічного розвитку, реформувати економіку, забезпечити необхідні 
механізми господарювання, відповідну фінансово-бюджетну, кредитну та 
грошову систему. Активізація інвестиційної діяльності, по суті є вирішальною 
ланкою всієї економічної політики держави, оскільки лише на її основі можна 
реально подолати загальноекономічну кризу та здійснити структурну 
перебудову економіки країни та Вінницького регіону зокрема [1]. 

Метою статті є дослідження інвестиційного потенціалу регіону, уточнення 
інвестиційних пріоритетів з точки зору депресивного характеру загальної 
економічної ситуації в країні та шляхів залучення інвестицій у Вінницьку 
область. 

Інвестиційна діяльність у Вінницькому регіоні формується під впливом таких 
факторів, як рівень економічного розвитку регіону; демографічний стан; 
щільність транспортних мереж та розвиток комунікацій; інвестиційна 
інфраструктура, місцеві податки та ефективність інвестицій; соціальна 
інфраструктура; ризики; науково-технічний потенціал [2]. 
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Відмітимо, що найбільш привабливим для інвестування сектором ринку є 
агропромисловий комплекс. Питома вага його у валовому регіональному 
суспільному продукті складає більше 62% [3]. 

Склад іноземних інвестицій Вінницької області за територіальною ознакою 
свідчить, що найбільшу частку всіх фінансових ресурсів одержує м. Вінниця – 
44684,7 тис. дол. США, м. Ладижин (10774,5), Барський (6063,5), Вінницький 
(4278,1), Липовецький (2535,7), Тульчинський (2735,7), Немирівський 
(1668,6) райони, тобто ті, в яких розвинена промисловість [2]. 

Інвестиції надходили із 41 країни світу. Найбільш вагомі інвестиційні 
вкладення здійснені партнерами з Німеччини – 37,4 млн. дол., Франції –  
33,2 млн. дол., Польщі – 17,7 млн. дол., Ліхтенштейну – 14,4 млн. дол. та 
Кіпру – 12,7 млн. дол. На ці країни припадає 64,7% від загального обсягу 
прямих іноземних інвестицій [4]. 

Сільське господарство за обсягом фінансування у структурі займає третє 
місце з показником 14%, що є недостатнім, враховуючи аграрний напрямок 
діяльності регіону. Таким чином, найбільшими інвесторами, що здійснюють 
свою інвестиційну діяльність у Вінницькій області є  країни СНД – 10109,5 тис. 
дол. США, Австрія (24565,4), Німеччина (17369,2), Кіпр (8293,1), США (2746), 
Швейцарія (2092,8), Польща (1191,9) [2]. 

Австрійський капітал у Вінницький області представлений досить потужно – 
це третина усіх прямих іноземних інвестицій, залучених в регіон. В області 
працює шість спільних україно-австрійських підприємств у переробній галузі 
ТОВ «Пфанер Бар», ТОВ «Пфанер Агро», ТОВ Жежелівський кар’єр,  
ТОВ «РТС», СТОВ «Відродження», ТОВ «Гасиб Україна» [4]. 

У 2009 році у Вінниці відкрито Місію із зондування ринку сільського 
господарства в рамках проекту «Сільське господарство України». Результат, на 
який розраховують сторони – підписання договорів між потенційними 
партнерами на аграрному ринку. У рамках місії нових партнерів в області 
шукали п’ять австрійських компаній, що спеціалізується на виробництві 
сільськогосподарської техніки, добрив, сировини та готової продукції для 
агропромислового виробництва [4]. 

Серед відомих виробників, котрі зацікавилися перспективами Вінницького 
аграрного ринку стала компанія «КРАУС і КО», яка успішно веде свою торгову 
діяльність, вона займається виробництвом екологічно чистої продукції 
зернових та фуражних культур і спецій [4]. 

Необхідно зазначити, що у Вінницькій області започатковано декілька 
проектів капіталовкладень, що мають покращити господарство регіону. 

Серед них проект «Переоснащення цукрових заводів Вінничини з 
використанням електроплазмолізних технологій» 10 цукрових заводів 
Вінниччини (виконавець Фірма «Біакс»). Проектом передбачається 
переоснащення цукрової промисловості Вінницької області на базі ноу-хау і 
патентів України та технологій по прикладу компанії «Imperial Holli 
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Corporation» США. Проект дасть збільшення виходу цукру на 1,5%, 
забезпечить економію електроенергії на 15%, вапняного каменю на 20%. 
Необхідні інвестиції – 9,5 млн. дол. США. Умови – створення спільного 
підприємства згідно законодавства України. Термін окупності – 4 роки.  

Проект «Створення виробництва сірковмісного добрива». Виконавець ВО 
«Хімпром», Інститут кормів ААН. Проектом передбачається виготовлення 
добрив по патенту України, що забезпечує використання фосфогіпсу – відходів 
виробництва хімічної промисловості. Вартість 1 тонни добрива до 40 дол. США. 
Необхідні інвестиції 2 ,5 млн. дол. США. Умови – портфельні інвестиції. Термін 
окупності – 2 роки [3]. 

Інвестиційно привабливою протягом усього періоду інвестування 
залишається харчова промисловість, її обсяги в сукупному капіталі 
нерезидентів становлять 47,9 млн. дол. Також сталою є зацікавленість у 
закордонних інвесторів до таких видів економічної діяльності, як: операції з 
нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, де 
вкладено 33,4 млн. дол.; хімічна та нафтохімічна промисловість –  
26,4 млн. дол.; добувна промисловість – 20,1 млн. дол.; сільське господарство, 
мисливство та пов’язані з ними послуги – 18,7 млн. дол. [5]. 

Головною метою програми розвитку регіону є створення умов, що 
забезпечують збільшення потоку вітчизняних та іноземних інвестицій в 
економіку й підвищення ефективності їх використання. Ключове із цих умов – 
корінне поліпшення у регіоні інвестиційного клімату [6]. 

З точки зору депресивного характеру загальної економічної ситуації для 
Вінницької області, як і для України в цілому, вибір інвестиційних пріоритетів 
знаходиться в таких площинах: розвитку експорту і ефективного 
імпортозаміщення; зниження витрат первинної сировини, поглиблення ступеня 
її переробки; зниження навантаження на навколишнє середовище. 

Як зазначалося раніше для Вінницької області має регіональний пріоритет 
сільське господарство, а саме закупівля засобів захисту рослин і тварин, діючої 
речовини хімічних засобів захисту рослин.  

Задля створення сприятливих умов для залучення інвестицій у Вінницькій 
області на сьогодні: розробляється проект рішення Вінницької обласної ради 
«Про спеціальний режим інвестиційної діяльності в процесі реструктуризації 
цукрової галузі Вінницької області»; відпрацьовується «Програма 
реструктуризації цукрової галузі Вінницької області»; створено постійно діючу 
інвестиційну конференцію, до участі в якій залучаються фінансові, 
консалтингові структури, державні органи, що безпосередньо впливають на 
інвестиційний клімат регіону; створюється банк даних інвестиційних 
пропозицій підприємств Вінницької області. Накопичені пропозиції оперативно 
відпрацьовуються з інвестиційними компаніями, коло яких постійно зростає. 

Можливими джерелами фінансування інвестиційних проектів на сучасному 
етапі є: залучення кредитних ліній, що підписані Урядом України; проект 
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сприяння розвитку експорту, що здійснюється Укрексімбанком; українські 
комерційні банки; українські та закордонні фінансово-промислові групи, 
приватні інвестори; фонди венчурного фінансування [1]. 

На нашу думку, основними пріоритетами розвитку інвестування Вінницької 
області мають бути: забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів; 
забезпечення вільного доступу до інформації про об’єкти інвестицій; 
запровадження державної фінансової підтримки впровадженню інноваційних 
проектів; розвиток внутрішнього інформаційного обслуговування іноземних 
інвесторів; здійснення інвестиційно орієнтовної рекламної компанії; розвиток 
інвестиційного ринку, заохочення конкуренції тощо [5].   

Отже, стратегія інвестування Вінницької області має базуватися на 
застосуванні сучасних інвестиційно-інноваційних технологій при відродженні 
традиційних галузей економіки та розвитку нових пріоритетів: виробництво 
біопалив, утилізація відходів тощо  
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